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Paul Klaver

GROEP SPR AK TIJK VOOR F YSIOTHER APIE
M E D I A PA R K H I LV E R S U M

Personeel snel weer
aan het werk met
de Fysiostrippenkaart
Een service van Paul Klaver Groepspraktijk voor Fysiotherapie

algemene fysiotherapie
manuele therapie
oedeemtherapie
kinderfysiotherapie
dry needling
medical taping concept
medische training
werkplekanalyse
fysiomassage
stresscounseling

Hetty Blokstraat (naast Studio Villakakelbont op het Mediapark)
Postadres: Sumatralaan 45 • 1217 GP Hilversum
035 800 99 88 • info@fysiotherapiemediapark.nl
www.fysiotherapiemediapark.nl
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Het meest voorkomende ziekteverzuim wordt veroorzaakt
door lichamelijke klachten die door snel handelen flink
beperkt of vermeden kunnen worden.

Paul Klaver Groepspraktijk voor Fysiotherapie bestaat al meer dan 25 jaar.
In die 25 jaar is de eenmanspraktijk uitgegroeid tot een praktijk met
6 locaties. Deze groei komt mede doordat we altijd in ontwikkeling zijn, op
zoek naar nieuwe uitdagingen en samenwerkingen. Zo mogen wij ons
sinds 2012 een PLUS praktijk noemen. Een status die niet zomaar verkregen
wordt maar waarbij kwaliteit, specialisatie en klantgerichtheid de
sleutelwoorden zijn.
Sinds 2012 hebben wij ook een praktijk op het Mediapark in Hilversum.
Aan de Hetty Blokstraat (naast Studio Villakakelbont)

Chronische aandoeningen vormen de voornaamste redenen voor ziekteverzuim.
Aangezien 69% van deze aandoeningen lichamelijke klachten betreft kan snelle
behandeling de duur van het ziekteverzuim verkorten. Tevens kan behandeling een
preventief karakter hebben.
Steeds meer mensen zijn niet of onvoldoende aanvullend verzekerd en dat aantal
groeit, aangezien de kosten van de verzekeringen blijven stijgen. De kans wordt
dan ook steeds groter dat werknemers fysieke klachten niet laten behandelen en
dus vaker zullen verzuimen.
Om uw werknemers gezond aan het werk te laten blijven, hebben wij een nieuw
en uniek concept ontwikkeld met direct resultaat:

De Fysiostrippenkaart van Paul Klaver
Dit is een pakket wat bestaat uit fysiotherapiebehandelingen die u vooruit kunt
inkopen tegen een gereduceerd tarief, waarbij u zelf bepaalt wanneer en door wie
deze behandelingen worden gebruikt. Wij zorgen ervoor dat de medewerker
binnen 24 uur door een van onze fysiotherapeuten wordt gezien én behandeld.
Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat uw werknemers snel herstellen en het
verzuim en de bijhorende kosten tot een minimum beperkt worden.

De Fysiostrippenkaart in het kort:
• Fysiotherapie vooruit inkopen tegen een gereduceerd tarief
• Binnen 24 uur een afspraak en behandeling
• Eenmalig persoonlijk werkplek onderzoek, indien nodig
• 100% fiscaal aftrekbaar en BTW vrij.

Tarieven:
1 Strippenkaart met 10 strippen à € 27,50 = € 275,00
Iedere strip is goed voor één behandeling en 2 jaar geldig na uitgifte.

Interesse:
Wij lichten dit unieke concept graag verder toe. Wij staan altijd open voor
nieuwe ideeën en mooie samenwerkingen. Bel ons op 035 800 99 88.
www.fysiostrippenkaart.nl
Kort parkeren is mogelijk voor de praktijk, langer parkeren kan op parkeerdek A

